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 لة سىَ خالَى ثوختعبداللطيف وةالميَكى كورت بؤ د. 
 عبد اللطيفلة د.  مان(مناظرة)طؤ وضةند جاريَك داواى طفتو لةدواى ئةوةى

)أهل السنة واجلماعة( ثاثةند بوينة بة ريَبازى ى خوا  )فضل(بة كردوة بةشيَوازيَك كة 
نةطوجناوى بةالم بة داخةوة هة موو جارةكان وةالمي  ،وريَرةوى ثيَشينانى ضاك

، تةنها توانيويةتى تؤمةت اى كردوةرِو ة بة بيانوى جوراو جؤر ئامادة نةبوو داوةتةوة،
ئةو جارةش وةك جارانيرتكة داوامان ىلَ كردوة  بكات، )تكرب(ببةخشيَتةوةو فيز

جابؤ ئةوةى ئةو جارة بةسةرى دا  دة نةبوو،ئاما ووةالميَكى ضةند خولةكى داوةتةوة
ئةو سىَ خاالنة ثيَشكةش بة لمانان، بىَ بؤ مووس وات و تةواو حةق و نا حةق ديارنةرِ

 دةكةم بة تايبةتى للطيفد. عبداكانى طشتى وقوتابى و فةقيَة بة ريَزةمووسلمانان بة
كة لةوىَ و طةيشنت بة ديدارى خوا،  يانطرتنى قيامةتضاوبة لةبةر  داوايان ليَدةكةم

 ،كةس بة كة َلكى كةس نايةت و هةموو رِاستى و نارِاستيةكان بة ديار دةكةويَت
قوتابى وخؤشةويستانى  لة داوا، راستيةكان ضؤنةو لة كويَية ياربدةنطوىَ بطرن و برِ
منيش  ،ةكةناستى بكةون هيض حيسابيَك بؤ من نكة بة دواى رِخؤشم دةكةم:

 ،و اليةك درووست نية دةمارطريى بؤ هيض كةسيَكبةندةيةكم قابيلم بؤ هةَلةكردن، 
 بة واتاى تةسليم بوون وثابةند بوونى تةواو تةنها بؤ قورئان و سووننة نةبيَت،

خؤى  ى(ضلفمة طةر بةرةحم و) يَ رزطار نابىَ لة خزمةت خوامن خؤمم ث ،ثيَيانةوة
جا ئةطةر بؤتان روون بؤوة قسةكامن تيَك  ،كةسيَكيرت ضضاى ،بكات لة طةَلم 

 بة قسةم بكةن ئةوة  ،دةكاتةوة لة طةلَ قورئان و سوننة بة تيَطةيشتنى سةلةفى ئوممة
استم بكةنةوةو ليَم ئةطةر واش نةبوو رِ، دوعاى خيَرم بؤ بكةنوةرطرن و  ليَم

يزو حيساب نةكردن بؤ بةئوميَدى ئةوةى جةنابى دكتؤريش واز بيَنىَ لة ف .وةرمةطرن
تيَمان  ؟ئةطةر لة سةر حةقى .با سوود ببينني لة زانستيةكةت ؟ئةطةر زاناى ،خةَلك

خؤ ئةطةر بةقسةشت نةكةين ئةوة بؤتؤ و ريَبازةكةت  .بطةينة با خيَرت ثىَ بطات
 وجةشت كردوة لة سةرمان.بردنةوةيةو ح
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  سىَ خاَلة ثوختةكة:
 ( شةرعيةو جاريش واية ثيَويست دةبيَت:مناظرةطفتوطؤ )-1

بةَلطة لةسةر طفتوطؤ لة قورئان و فةرموودة زؤرة من لةبةر كورت كردنةوة تةنها 
وة كة بةَلطةن لة سةر وةالم دانةوةو كات تةرخان كردن بؤ ةنمدوو فةرموودة ديَ

عيةكان لة ر و طفتطؤ بكات بة تايبةتى لة بابةتة شةربيةويَت ثرسياكةسيَك كة 
 نيَويشيان بابةتى بريو برِوا:

 وقال َركعَتني العصر بعد  النَِّبيُّ صلَّى:  َسَلَمَة ُأمِّ َعْن ُكَرْيٌب قال -1
 .(الظُّهر بعد الرَّْكَعَتْيِن َعْن اْلَقْيِس َعبد من َناٌس شغلين)

 .َوَنْحِوَها اْلَفَواِئِت ِمْن اْلَعْصِر َبْعَد ُيَصلَّى َما َبابصحيح البخاري :                                  
دوو  لة ئوم سةلةمةيةوة خواليَيان رازى بيَت طوتى: ثيَغةمبةر : كورةيب واتة

م ركاتى لة دواى عةسر كرد فةرمووى:)خةَلكيَك لة عةبدوولقةيس سةرقاَليان كرد
. كة لة دريَذةى ريوايةتةكة هاتووة خةَلكةكة (لة دوو ركاتةكةى دواى نيوةرؤ

نويَذى راتبةى كة بة الى  ثرسيارو طفتوو طؤيان هةبوة دةربارةى ئيسالم ثيَغةمبةر 
هةنديَك لة زانايان لة سةرى واجب بووة دواى خستوةو لة كاتى خؤى نةيكردوة، 

 لةبةر بايةخدانى بة بريو برواو ئاين و رةتنةكردنةوةيان . 
جا ثرسيار دةكةين مادام جةنابى دكتؤر هيَندة لة خؤيو ريبازو مةنهةجةكةى 

 و ثابةند نابيَت بة طؤناكات بؤ طفتون رازيةو بىَ باكة بؤضى كاتيَك تة رخا
 ؟؟ بةَلطةو فةرموودانة

 :( يةصحيح مسلم)ئةوةش ريواتةكةى 
 حني اما يصليهما رأيته ثم عنهما ينهى  اهلل رسول عتمس سلمة ام :فقالت)

 االنصار من حرام بنى من نسوة وعندي دخل ثم العصر صلى فانه صالهما
 سلمة ام تقول له فقولي جبنبه قومي فقلت اجلارية إليه فارسلت فصالهما
 بيده اشار فان تصليهما واراك الركعتني هاتني عن تنهى امسعك انى اهلل يارسول
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 انصرف فلما ،عنه فاستأخرت بيده فاشار اجلارية ففعلت قال عنه فاستأخرى
 عبد من ناس اتانى انه العصر بعد الركعتني عن سألت امية ابى بنت يا قال

 .هاتان فهما الظهر بعد اللتني الركعتني عن فشغلوني قومهم من باالسالم القيس
: فقلت خيطب، وهو  النيب إىل انتهيت: قال العدوي رفاعة أبي عن -2

 دينه؟ ما يدري ال دينه، عن يسأل جاء غريب رجل! اهلل رسول يا
 قال - حديدًا، قوائمه خلت بكرسي فأتي. خطبته وترك إلي فأقبل
 مما يعلمين فجعل عليه، فقعد -حديدًا حسبه أسود خشبًا أراه: محيد

 .891/1164: المفرد األدب صحيح .(1)آخرها خطبته؛ أمت ثم اهلل، هملع
دةدا،  خوتبةى  واتة: لة باوكى رافيعةى عةدةوى طوتى: طةيشتمة الى ثيَغةمبةرى

ثياويَكى غةريبة هاتووة و ثرسيارى ئاينةكةت  ثيَم طوت: ئةى ثيَغةمبةرى خوا 
رووى تيَكردم ووازى لة ووتارةكةى  ليَدةكات نازانى ئاينةكةى ضية؟ ثيغةمبةريش 

بؤ هيَنا ثيَضكةكانى لة ئاسن بوو. حومةيد دةَلىَ: وابزامن دارى هيَنا، كورسيةكيان 
سيةكة دانيشت، رةش بوو ئةو بة ئاسن تيَطةيشتووة، باوكى رافع طوتى: لةسةر كور

 خوا فيَرى كردبوو، لة ثاشان ووتارةكةى تةواو كرد. دم بةوةى كةفيَرى كر
وةالمدانةوةى ضؤن ووتارى برىو مينبةرى جىَ هيَشت بؤ دةبزانن ثيَغةمبةرى خوا 

 داواو ثرسيارى دين و عةقيدة.
؟ ئةطةر ئيَمةت ثىَ طومراو الريَيةثرسار دةكةين لة جةنابى دكتؤرى 

 ئيقتيدا بة ثيَغةمبةر نةزان و بىَ عيلمة؟  ثيَويستة لةسةرتيان 
و حوجةمان لة واز بيَنى لة ئيش و كارو وانةو ووتار ....هتد بكةيت 

                                 

 صحيح. (5/80" )المسند"و( 3/15" )مسلم صحيح" في والمثبت" آخرهأ خطبته أتم ثم: "األصل(1)
 الصّديق دار نشر تعالى اهلل رحمه األلباني الدين ناصر محمد الرحمن عبد أبي بقلم البخاري لإلمام المفرد األدب
 هـ1421: 1ط الريان مؤسسة توزيع

 



 
 4 

 سةر بكةيت ، فيَرمان بكةيت؟؟
 
 اكردن لة طفتوطؤ دؤران و داش دامانة:رِ-2

ضوة الى خةوارجةكان كة ثيَان دةطوترا حةروريةكان  كاتيَك عبداهلل كورِى عباس 
 يقول تعاىل اهلل فإن ختاصموه، ال عباس، ابن حتاوروا ال: بعضهم قال بؤ طفتوطؤ:

: قالوا اهلزمية من خافوا فلما ،58:الزخرف(َخِصُموَن َقْوٌم ُهْم َبْل: )قريش عن
 ماذا ولننظر نكلمه، بل: بعضهم وقال! َخِصم إنسان جدل هذا هذا، اتركوا
 (1)يقول؟
مةكةن ركابةرى مةكةن  هةنديَكيان طوتيان طفتوطؤ لةطةلَ كورِى عباس واتة: 

 ،(َخِصُموَن َقْوٌم ُهْم َبْل)ضونكة خواى بةرز دةربارةى قورةيش دةفةرموىَ: 
لةدواى ئةوةى ترسان لة شكست  واتة:ئةوان خةَلكيَكن هةر دةمبازى دةكةن.

 واز لةوة) واتة ابن عباس( بيَنن ئةو طفتوطؤ ية جةدةليَكةدن و دؤرِان طوتيان: رخوا
؟ هةنديَكيشيان طوتيان: بةَلكو قسةى لة طةلَ دةكةين، دةمبازةلة طةلَ ئنسانيَكى 

  بزانني ض دةَليَت؟
 لة ئةجنامدا بة هةزاران خةواريج هيدايةتيان بوو هاتنةوة سةر ريَطاى رِاست.

دةترسى بة دةردى خوارجيةكان بضىَ ئةطةر جا نازامن جةنابى دكتؤريش لةوة 
 وا نية بؤ ئامادة نية طفتوطؤ بكات؟

: شيعة كان لة سةر دةمي شيخ دةَلىَ رةمحةتى خواى ليَبيَتشيخ عبدالعزيز بن بازى 
نامةيةكيان بؤ نارد كة طفتو  رةمحةتى خواى ليَبيَت الشيخآل حممد بن ابراهيم 

                                 
اخلصائص، باب . والنسائي يف السنن الكربى كتاب 18678( رقم: 10/150عبدالرزاق يف املمصنف:) (1)

. وغريهما. واحلديث أخرجه احلاكم 8522( رقم: 7/479ذكرمناظرة عبداهلل بن عباس احلرورية...:)
وة ئةو طريانةوةيةش  وقال: صحيح على شرط مسلم وقال الذهيب يف التلخيص:) على شرط مسلم(.
  ةر بطرىَ.زانكؤى )أم القرى( تويَذينةوةى لة سةر كردوة ئةطةر كةسيَك بيةويَت سودى ليَو
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ويان خباو وةالميان نةداتةوة، طؤيان لةطةلَ بكات ئةويش ويستى ثشت ط
ئةو كارة مةكة  :ىطوترةمحةتى خواى ليَبيَت  بةالم شيخ عبدالرزاق عفيفي

شكستخواردنة بؤ ئيَمة بةالم نامةيان بؤ بنووسةو بابةت وتةوةرو 
ا ئةويش بة طؤ يةكة ديارى بكة ئةوة بردنةوةية جاوةكانى طفتوسةرض

 و نايكةن و بردنةوةية بؤ ئيَمة.ثيشنيارةكةى رازى بوو، بة خؤيان ناين 
ئيقتدا كردمنان بة  لةبةر ثابةند بوون بة ئاداب و بنةماكانى طفتوطؤ منيشجا 

تةوةرو بابةمتان بؤ طفتوطؤكة ديارى كردبوو، نةوةك بؤ ئةوةى  بة زانايان: 
بكةويَتة  مناظرة(جةنابى دكتؤر دوور لة هةموو بنةما شةرعى و ئادابةكانى )

 تؤمةتبةخشينةوةو قسةى بىَ بة َلطة؟؟
جا ئةطةر بةريَزيان نامانناسن هةروةكو لة شيَوازى وةالمة ظيديويةكةى وا 
دةرى دةخات، خؤ دَلى ئيَمةى لةت نةكردووة كة ئيَمة ض مة بةستيَكمان 
هةية ئةى ئةو نية كة هةموو جاران لة مةسةلة كوفرى ئيمانيةكانيش باسى 

تةنانةت طومانى باش  دَلى نايةت بة كةس بَلى كافر دلَ دةكات ناوو نيةت 
 بةكافرو بىَ برِوايانيش دةبات.

. وة دةرنابرى ئةوة ضةواشةكاريية كة دةيكات خؤ ئةطةر دةمشانناسىَ وا
ئةطةر بريو باوةريشمان دةزانىَ بؤى روونبويتةوة كة لةسةر مينبةر بووين 

وريَبازى ئيسالم  دةكردو  ثيَغةمبةر اهلل( بةرطرميان لة خواو فضل) ضؤن بة
منوونةى مريوان هةلبجةيى بىَ غريةت بة نهيَنى ودزيةوة بة ثاَلثشتى ئةوانةى 
بةريَزى بة موسلمانيَكى تةنها طوناهكاريان دادةنيَت رةوانةى وةالتانى كافران 

مى بةنطةوازى و هةبوونى كةناَلو زؤربوونى شويَن ةلة سةردئةوة كرا، بةالم 
توانى بةريَزيانة دةطةريندريَتةوة كوردستان و لة شار بؤ ئةو شار كؤرو كةو

 كؤبونةوةى بؤ ساز دةكريَت؟؟
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جا برِيار بدةن لةبةر خاترى خوا كامة هةَلويست رِاست و دروسرتةو هى 
  ثياوانة؟؟

 داواى مباهلة لة بةريَزيان دةكةم :-3
و ثيَشينانى ضاكةو ضةندةها جار كردويانة جائيَمةش لة كة لة ريَرةوى  (مباهلة)

ض لة مزطةوتةكةى ئةو يان لة وا لة جةنابى دكتؤر دةكةين با بيَت يةوة داةروانط
 :بكةين لة سةر ئةوةى   )مباهلة(كةناَلكةيان سةر

( و )حكم بغري والء و براءئاية ئةو تةوةرانةى كة ديارميان كردبوو ئيمان وكوفر و ) 
أنزل اهلل( ئةو )منهج( ةى  بة ريزيان لةسةرن تةواوةو )موافق(ى قورئان و سوننة و ما 

 )فهم(ى سةلةفى ئوممة ية يا ن هى ئيَمة؟
لة سةر ئةوةش كة )منهج( و ريَبازى من )تكفري( يةو ثيَضةوانةى )أهل السنة 

 واجلماعة(ية.
وسلمانن و دةبىَ سةركردةو بةرثرسة عةملانيةكانى كوردستان موة لةسةر ئةوةش كة 

 طويَرايةليان بكريَت.
 

 كؤتايى: 
مةبةستمان شكانةوةى هيض كةسيَك نيةو تةنها دةمانةويَت بةرطرى لة ريَبازى 

 ، رِاستةقينةى سةلة ف بكةين و خةَلكى لة سةر ريَطاى تةواوى خوايى بذى و مبرى
انطةوازى و ثيل بجا ئوميَد دةكةم جةنابى دكتؤرو شويَن كةوتوانى طوىَ بطرن و بة 

 داواكةمانةوة بيَن خوا هيدايةتى من و ئةوانيش بدات.
 
 
 

 امساعيل سوسةيى                                                                     
 هةولري طةرةكى زانايان
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